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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:-22-09-2019        Ata: 3/2019 

 

Presenças: 

Cidália Gonçalves Fernandes, que presidiu 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues  

Luís dos Santos Medeiros 

Andreia Teresa Gomes Pires 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia em Vila Verde 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 21h45min 

Secretariou, Celeste Rodrigues, 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período Antes da ordem do dia 

2. Ordem do dia 

2.1 Informação Escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

- Tomar conhecimento 

2.2 Resolução da situação dos pinheiros dos privados no Monte de Cabrões 

- Deliberação 

3 Período Reservado ao Público 
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Período Antes da ordem do dia 

Não houve intervenções 

2. Ordem do dia 

2.1. Informação Escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

Muito boa noite 

Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhoras Secretárias da Assembleia de Freguesia 

Senhoras e Senhores Vogais da Assembleia de Freguesia 

Senhor Secretário da Junta de Freguesia 

Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia 

Finda a época de Verão e de férias para a grande parte de nós, e de muitas empresas, 

as quais andaram a trabalhar quase a meio gás, é hora de voltarmos às obras que tanto 

precisamos na nossa freguesia. 

Importa referir que durante este tempo continuamos a executar as obras possíveis, 

mas sempre tentando manter, principalmente as ruas, bastante limpas e asseadas, o 

que atendendo às condições climatéricas ficaram bastante dispendiosas.   

Finalmente, conseguimos terminar com o grave problema que existia relativamente à 

fossa séptica de armental, encontrando-se agora concentrado todo o saneamento na 

etar, junto ao campo de futebol. 

Tenho a informar que dentro de pouco tempo temos a iniciar o projeto de 

enfermagem na freguesia, o qual ainda não iniciou porque durante este período de 

verão a empresa não nos consegui arranjar o material para abrir o gabinete. 
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Iremos iniciar os trabalhos de requalificação da Fonte Velha em Prada, sendo esta uma 

referência para toda a população, pois acredito que tenha muitas histórias para contar, 

uma vez que muitos dos nossos antepassados passaram ali bons momentos das suas 

vidas. 

Uma reivindicação dos moradores de Prada é também o problema do estacionamento 

junto à igreja, o qual queremos resolver, também, até final do ano.  

Relativamente à situação dos pinheiros, pertences à Francisco Teixeira e Vitorino 

Pinheiro, iremos apresentar os dados que a empresa ARBOREA nos fez chegar e 

solicitar a vossa deliberação, uma vez que já foi deliberado em reunião de Junta de 

Freguesia, a fim de resolver esta situação que já se arraste há bastante tempo. 

Informo, também, que a Junta de freguesia possui na sua conta, a esta data, 

13.167,59€. 

 

2.2  Resolução da situação dos pinheiros dos privados no Monte de Cabrões 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia de Vila Verde apresentou aos demais 

elementos da Assembleia de Freguesia os dados que, anteriormente, tinham sido 

solicitados a ARBOREA. 

É importante ter em consideração que todos os valores apesentados foram feitos por 

estimativa, uma vez que a madeira já não se encontrava no local, sendo humanamente 

impossível ter a precisão exata das toneladas cortadas. 

Assim, para a parcela de terreno, propriedade de Vitorino Pinheiro, estima-se que 

tivessem sido retiradas 15,04 toneladas de Pinheiro Bravo. O valor de mercado, 

segundo dados do ICNF, para este material era de 13,61€ a tonelada. 

Posto isto o valor seria de 204,70€. Assim, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o 

pagamento.  

Relativamente aos pinheiros pertencentes a Francisco Félix, o procedimento foi 

semelhante, estimando-se que tivessem sido cortadas 88,63 toneladas. Estes pinheiros 
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são de espécie diferente, Pseudotsugas, com cotação de mercado, também segundo 

dados do ICNF, de 22,00€ a tonelada. 

Assim, foi deliberado, por unanimidade, pagar pelos pinheiros pertencentes a 

Francisco Félix, o valor de 1.949,91€. 

Os valores a transferir para os proprietários acima mencionados terão de ser feitos de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

3. Período Reservado ao Público 

Não houve intervenções. 

 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 

 

O 1º Secretário da Junta de Freguesia 

Cidália Gonçalves Fernandes 

 

O 2º Secretário da Junta de Freguesia 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

Luís dos Santos Medeiros 
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A Vogal da Assembleia de Freguesia 

Tânia Helena Pinheiro 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

Andreia Teresa Gomes Pires 


